
IT-megoldások és szolgáltatások szállítója
a nagy, feltörekvő országokban és a gyorsan növekvő piacokon



Softline – Tények és adatok

25 éve

az IT-piacon

3000+ 
teljesített projekt

Helyi irodák 

50+
országban

95+
városban

+30%
növekedés a 2017-es 

pénzügyi évben

1,19 milliárd $
forgalom a 2017-es pénzügyi évben

4800+
munkatárs

1000+
mérnök és fejlesztő

1500+
ügyfélkapcsolati munkatárs

A Softline vezető nemzetközi vállalat, amely informatikai megoldásokat és szolgáltatásokat nyújt 

Kelet-Európa, Közép-Ázsia, Amerika, Dél-Kelet-Ázsia és India feltörekvő piacain.

1000+
értékesítő és technikai 

pre-sales szakember



A digitális átalakulás megváltoztatja a technológia 

szerepét az üzleti folyamatokban

Új üzleti igények

• Megbízható számítástechnika és 

hálózatkezelés

• Adattárolás és adatkezelés

• Üzleti folyamatok hatékonysága

• Üzleti folyamatok automatizálása

• Új termékek, szolgáltatások fejlesztése és bevezetése

• Kockázatkezelés

• Adatok valós idejű rendelkezésre állása

• Új üzleti lehetőségek

Új fogyasztói 

viselkedési minták

Új bevételgenerálási 

modellek
Új keresletalakítási 

modellek

Az IT hagyományos szerepe Az IT szerepe a digitális gazdaságban



A digitális technológiák 

révén elősegítjük 

vállalati ügyfeleink 

jövedelmező 

működését és 

a polgárok jólétét

Üzleti ügyfelek
Segítünk a digitális átalaku-

lási kezdeményezések 

kidolgozásában és meg-

valósításában, amelyek 

növelik a profitot, és új 

bevételgeneráló modelleket 

tesznek lehetővé.

Közigazgatás
Minden országban, ahol 

jelen vagyunk, arra törek-

szünk, hogy hozzájáruljunk 

az e-kormányzat kiépítésé-

hez, amely jelentős 

versenyelőnyt teremt 

a nemzetek számára.

Társadalom 
Széles körben elérhetővé 

tesszük a digitális technoló-

giákat, elősegítve ezzel 

a társadalom fenntartható 

fejlődését, valamint az 

oktatás, az egészségügy 

és a közszolgáltatások 

elérhetőségét.

Munkatársaink
Minden munkatársunk 

számára szakmai fejlődést, 

elismert és jól fizetett állást, 

valamint a legújabb digitális 

technológiák elsajátításának 

lehetőségét kínáljuk.

Globális IT-

szolgáltatóként 

segítséget nyújtunk 

a vállalatoknak és 

a kormányzatoknak 

a digitális átalakulás 

végrehajtásában

A Softline küldetése: támogatjuk a vállalkozások és a közszféra 

szereplőinek hatékony működését a digitális gazdaságban



Üzleti alapelveink

/Vezető szerep/ – elsőnek lenni a legfontosabb üzleti 

területeken.

/Ügyfél/ – aki mindig a reflektorfényben áll.

Őszinte és bizalmon alapuló /partnerség/ üzleti 

partnereinkkel, ügyfeleinkkel és munkatársainkkal 

a hosszú távú kapcsolatok érdekében. 

Üzleti hatékonyság és magas szintű vezetés. 

Dinamikus /fejlődés/ és innováció.

A legjobb motiváció a legjobb csapattagoknak! 

A /humán erőforrások/ jelentik üzleti tevékenységünk 

alapját. Ügyfélkapcsolati munkatársaink és értékesítési 

vezetőink a legfontosabb szereplők a Softline életében!

Társadalmi /felelősségvállalás/.



Több mint 3000 hardver- és szoftvergyártó partnerei vagyunk 

SZOLGÁLTATÁSOK:

IT-szolgáltatások 

és -megoldások 

teljes skálája 

FELHŐ:

Privát, nyilvános 

és hibrid felhők

SZOFTVER:

Licencek és 

előfizetések

HARDVER:

Hardver-

beszerzés

1
2
3
4



Legmagasabb partneri státuszok



50/50% 50/50% 50/50% 

Stratégiánk a 2017–2019 közötti időszakra

A Softline informatikai megoldásokat nyújt a legnagyobb fejlődő országokban és a gyorsan növekvő piacokon. 

Hosszú távú stratégiánk változatlan: nemzetközi terjeszkedés, tőzsdére menetel (IPO) 2019-ben. Fő célkitűzéseink: 

Oroszországban –

Oroszországon kívül

Szolgáltatások –

Nem szolgáltatások

Felhő –

Nem felhő

1,5 milliárd USD forgalom, 150 millió USD EBITDA = az értékesítés 10%-a



Fontos stratégiai elem: globális jelenlét

2018-ban: 

tevékenység

50+ országban, 

95+ városban

Hamarosan:
Afrika

Közel-Kelet

Indonézia

Dél-Korea

USA

Kelet-Európa

Bulgária

Horvátország

Magyarország

Románia

Szerbia

Szlovénia

Ázsia

Banglades

Fülöp-szigetek

Kambodzsa

Laosz

Malajzia

Mianmar

Mongólia

Thaiföld

Vietnam

India

Oroszország

Közép-Ázsia

Azerbajdzsán

Örményország

Fehéroroszország

Grúzia

Kazahsztán

Kirgizisztán

Moldova

Tádzsikisztán

Türkmenisztán

Törökország

Üzbegisztán

Latin-Amerika

Argentína

Bolívia

Brazília 

Chile

Kolumbia

Costa Rica

Donminikai Köztársaság

Ecuador

Guatemala

Honduras

Mexikó

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

Salvador

Uruguay

Venezuela



Ügyfeleink

Globális ügyfelek

Nagyvállalati 
ügyfelek

Kis- és közép-
vállalatok

Kormányzati szektor, 
közszféra

Oktatás,
egészségügy 

Olaj- és gázipar



• A Softline ismét megkapta az ISO 9001:2015 

minősítést 2017 augusztusában

• A svájci auditor, az SGS átvizsgálta a Softline 

csoport vállalatait Oroszországban

• Egyetlen megfelelőségi problémát sem találtak!

Az ISO 9001:2015 tanúsítvány megszerzésével a 

Softline igazolta, hogy folyamatosan olyan termékeket 

és szolgáltatásokat szállít, amelyek megfelelnek az 

ügyfelek elvárásainak és a szabályozási előírásoknak

Szigorú minőségbiztosítási rendszer: ISO 9001:2015 tanúsítvány

Az ISO 9001:2015 

tanúsítvány igazolja 

a Softline alábbi 

képességeit:

• Folyamatszervezés

• Folyamatok 

hatékonyságának 

javítása

• Folyamatos 
fejlődés



Softline: Stratégiai és globális partnerségek

Európai felhőszolgáltatók közössége

Global IT Alliance 

A GITA partnereként a Softline 

IT-megoldásokat és szolgáltatásokat 

tud nyújtani Európa, az Egyesült 

Államok és Ausztrália piacain

A Softline nagy nemzetközi IT-szolgáltatókkal együttműködve 

a számos országban jelen lévő globális ügyfeleit is ki tudja 

szolgálni, lehetővé téve számukra az IT-termékek és 

-megoldások optimális beszerzését.

Legfontosabb globális együttműködő partnereink



Hamarosan: Afrika és Közel-Kelet

Erős márka

Hatékony vezetés

Változatos portfólió

Jelentős tapasztalat az új 
piacokon való megjelenésben 
vállalati növekedés és 
felvásárlások/fúziók révén

Leendő piacainkon, 

Afrika és a Közel-

Kelet fejlődő 

országaiban 

tevékenységünk már 

előkészítés alatt áll-

Az új piacokon erre építünk:



Softline: Szolgáltatások és megoldások

IT-infrastruktúra 

kiépítése, frissítése 

és modernizálása

Felhőalapú 

megoldások
Kiberbiztonság Szoftverlicencelés Hardverek

CAD és GIS
IT-szakemberek 

képzése és 

minősítése*

Technikai támogatás 

és kiszervezés

Alkalmazások 

fejlesztése

Üzleti megoldások: 

SAP, CRM, BI, 

munkafolyamatok

Vállalati mobilitás
Microsoft-

megoldások

IT-stratégiák, 

SAM, ITAM

Lízing és 

finanszírozás*

Adatközpontok 

tápellátási és hűtési 

megoldásai

*Meghatározott piacokon elérhető szolgáltatáeok



Szoftverek:
Licencek és előfizetések

Licencelés és 

hagyományos 

szoftverellátás

• Tanácsadás

• Licencelés a 

legalacsonyabb költséggel

• Szoftvergazdálkodás (SAM)

SaaS-megoldások

• Rugalmas, használat-

alapú modell

• Nagy megbízhatóság, 

SLA

• Megfelelőség

Szolgáltatói 

programok

• Microsoft SPLA

• Microsoft CSP T2

• VMware, Citrix, Veeam 

programok szolgáltatóknak

• Hatékony licencelés 

konszernek részére

Hatalmas licencelési 

tapasztalat

A legjobb árak 

a piacon

25 év

a hagyományos 

licencelés alternatívája

SaaS
nagy és kis szoftver-

fejlesztő cég

3000+



Felhőalapú megoldások

adatközpont: 
Moszkva, Szentpétervár,

Novoszibirszk, Jekatyerinburg,

Szamara, Rosztov

A TOP 5
felhőmegoldás-szállító 

közé tartozunk
(CNews Analytics, 

2011-2016)

100+
nagyvállalati 

ügyfél

150+
rendszermérnök

SLA 

99,95%
vagy magasabb

104%
éves növekedés 

az elmúlt 5 évben

Vállalati 

megoldások

Virtuális iroda • Microsoft Office 365

• G Suite • CAD a felhőben • Vállalati 

e-mail • Virtuális munkaállomások •

Cisco WebEx videokonferencia • 

DRaaS

Virtuális kapacitás 

bérbeadása

Virtuális infrastruktúra • Virtuális 

szerverek • Virtuális adatközpont •

Privát felhő • Felhőbe történő 

biztonsági mentés

Hardverbérlet

Dedikált szerverek • Kolokáció •

Hardver mint szolgáltatás

Felhőplatformok

Softline Cloud • Microsoft Azure • 

Amazon Web Services • IBM Cloud • 

Google Cloud Platform

6



Kiberbiztonság

Infrastruktúra-

védelem

Csalás elleni védelem Hálózatvédelem Importkiváltás

Célzott támadások elleni 

védelem

Ipari biztonság

Adatvédelem

Web- és e-mail 

biztonság

Megfelelőség

Hozzáférés-

kezelés

Biztonsági műveleti 

központok (SOC)

Internetes szolgálta-

tások védelme

200+
végrehajtott 

kiberbiztonsági 

projekt

• Auditálás

• Tervezés

• Megvalósítás

• Megfelelőség 

• Támogatás

• Oktatás

• Biztonsági szolgáltatás

Szolgáltatásaink



Infrastruktúra

projekt 

2016-ban

250+
éves növekedési 

ütem (CAGR)

50%
mérnök 

munkatárs

200+

ITSMMérnöki 

rendszerek

Alap-

infrastruktúra
VirtualizációHálózati 

infrastruktúra

• Szerverek és adattárolók 

szállítása, konfigurálása 

és beüzemelése

• Alapszolgáltatások (AD, 

hálózati szolgáltatások, 

fájlszolgáltatások, 

tanúsítványszolgáltatások, 

nyomtatás, e-mail)

• Légkondicionálás, 

szünetmentes tápellátás

• Strukturált kábelezési 

rendszerek, intelligens 

kábelezés

• Kiszállás

• Videomegfigyelés és 

videoelemzések

• Kapcsolás, útválasztás, 

terheléselosztás

• Wi-Fi-hálózatok

• Telefonrendszer

• Egységes kommunikáció, 

videokonferencia

• Szerver- és tárolás-

virtualizáció

• Munkaállomás-

virtualizáció (VDI/VDI 3D)

• Hálózatvirtualizáció

• Alkalmazásvirtualizáció

• Automatikus 

szolgáltatásmenedzsment

• Ügyfélszolgálat 

(Service Desk)

• Üzletfolytonosság, 

biztonsági mentés

• Rendelkezésre állás és 

teljesítmény felügyelete, 

konfigurációkezelés



Hardvermegoldások

Videomegfigyelő és 

videoelemző rendszerek
• Videokamerák

• Tárolórendszerek

• Hálózati átviteli eszközök

Infrastruktúra-megoldások

• Szerverek

• Adattároló rendszerek

• Rackek és házak

Hálózati és kommunikációs 

eszközök
• Útválasztók, kapcsolók

• Vezeték nélküli hálózati eszközök

• Videokonferencia-megoldások

Mérnöki infrastruktúra

• Szünetmentes tápellátás

• HVAC rendszerek

• Adatátviteli hálózatok

• Moduláris megoldások

• Mérnöki berendezésfelügyeleti 

eszközök

Személyes és mobil 

megoldások
• Munkaállomások, all-in-one eszközök, 

laptopok

• Mobileszközök

• Vékony és zéró kliensek

• Monitorok

Nyomtatási eszközök

• Nyomtatók, lapolvasók

• Másológépek, többfunkciós eszközök

• Kellékanyagok

Okos eszközök 

hálózata (IoT)
• Szenzorok és beavatkozó eszközök

• Vezérlők

• Átjárók

Szállítás
• Vásárlás

• Lízing

• Bérlet

Telepítés
• Helyszíni

• Adatközponti

• Kolokáció

Szolgáltatások
• Kiválasztás 

• Üzembe helyezés

• Karbantartás



A Microsoft a Softline stratégiai partnere 

Az éves Microsoft Partner Awards 

díj nyertese és jelöltje 

#1 Az év Microsoft-partnere, 2017, 

Kambodzsa, Chile, Kazahsztán

#1 Az év Microsoft-partnere, 2016,

Grúzia

#1 Microsoft LSP partner, 2015,  

Oroszország

#3 Microsoft LSP partner 2015

Latin-Amerika

#1 Az év Microsoft-partnere, 2015, 

Venezuela

#1 Microsoft Office 365-partner, 2014, 

Oroszország

20+ éves együttműködés

Folyamatos partneri státusz 1995 óta,

LSP státusz 2002 óta

Microsoft-megoldások 
bevezetésében szerzett 
tapasztalatunk:

20+
years of 

experience

100+
Certified 

professionals

2500+
projects 

implemented

30+
out-of-the-

box solutions



Microsoft-megoldások

Adattárolás és -továbbítás Folyamatok automatizálása

• Marketing-, értékesítési és szolgáltatási folyamatok 

automatizálása a Dynamics 365-tel 

• Ingatlanértékesítés kezelése

• Tudáskezelés

• KPI-kezelés

• Projektmenedzsment

• Oktatási portál

• Kormányzati szervek műveleteinek tervezése 

és irányítása

• Lakossági szolgáltatások automatizálása

Karbantartás és biztonság

év 

tapasztalat

10+
megvalósított 

projekt

2700+
azonnal 

használható 

megoldás

30+ 500+
minősített 

szakember

• Magánfelhő kiépítése

• Hibrid infrastruktúra kiépítése

• Azure Stack-alapú infrastruktúra

• Migráció Exchange platformra

• Vállalati kommunikációs rendszer kiépítése

• Adatmigráció Oracle rendszerről SQL Serverre

• Vállalati portálok

• SQL-alapú BI-megoldás

• Power BI-alapú adatelemző rendszer

• Munkaállomások kiépítése

• Adathozzáférés felügyelete

• Hibrid infrastruktúra felügyelete

• Hitelesítés és indentitáskezelés

• Adatvédelem és mobil munkaerő kezelése

• IT-eszközgazdálkodás (ITAM)

• Felhasználótámogatási rendszer



Softline: LSP státusz 20+ országban, továbbiak is várhatók

A Softline 

tevékenységének

50%-a 

a Microsofthoz 

kötődik

A Softline 

a Microsoft 

globális 

partnere

OROSZORSZÁG, 

KELET-EURÓPA, 

KÖZÉP-ÁZSIA
Oroszország

Magyarország

Románia

Fehéroroszország

Üzbegisztán

Kirgizisztán 

Tádzsikisztán 

Azerbajdzsán

Örményország

Mongólia 

Türkmenisztán

Kazahsztán

Grúzia

AMERIKA
Argentína

Peru

Kolumbia

Venezuela

Chile

Costa Rica

Brazília

ÁZSIA
Kambodzsa

Vietnam

Malajzia

Thaiföld

INDIA

Hamarosan: Horvátország, Szerbia, Szlovénia, Bulgária, Moldova, Mexikó, Indonézia, Fülöp-szigetek



SAP-megoldások

év 

tapasztalat

15+
megvalósított 

projekt

100+

Adattárolás és -továbbítás Iparági megoldások

• Kis- és nagykereskedelmi megoldás

• Gyártóipari megoldás

Folyamatautomatizálás

azonnal 

használható 

megoldás

5 50+
minősített 

szakember

• HANA adatmigrációs megoldás

• SAP-rendszerek költöztetése a felhőbe

• Mobileszköz-felügyelet (MDM)

• Integrációs megoldások fejlesztése

• Költségvetés-kezelő megoldás

• Analitikai megoldás

• Ügyfélkapcsolati rendszer

• Tehetségkezelő megoldás

• Elektronikus dokumentumkezelő 

megoldás

Analytics Support Authorization 

BAiO Support Authorization 

DB&T Support Authorization 

Hana Support Authorization

Mobility Support Authorization

SAP AiO Sell Authorization

SAP Analytics Sell Authorization

SAP CEC Cloud for Service & Sales Sell Authorization

SAP Cloud Human Resources Sell Authorization

SAP DB&T Sell Authorization

SAP Hana Sell Authorization

SAP Mobile Sell Authorization



Üzleti megoldások

Elektronikus dokumentumkezelés és 

üzleti folyamatok automatizálása

Elektronikus archívumok

Folyamatos dokumentum-

és adatbevitel
Portálmegoldások

BI ProjektmenedzsmentÜzleti intelligencia rendszerek

Megoldjuk az üzleti 

feladatokat:

• Költségcsökkentés

• Értékesítés növelés

• Ügyfélkapcsolatok 

fejlesztése

• Minőség javítása

Szolgáltatásaink

• Üzleti folyamatok elemzése

• Megoldások bevezetése, 

migrációja és testreszabása

• Projekttapasztalat és 

a legjobb nemzetközi 

gyakorlatok



CAD és GIS

• Tanácsadási támogatás és a 

legmodernebb CAD-eszközök 

(BIM, PLM, GIS) bevezetése

• CAD-stratégia kidolgozása

• CAD-rendszerek testreszabása 

adott feladatokhoz

iparág-specifikus 

divízió

magasan képzett 

szakember

gyártó a 

portfólióban

Költségtáblázatok és 

szabályozások

Tervezés és ábrázolásFöldrajzi információs 

rendszerek

Mechanikai tervezés

Infrastruktúra

Építészet és kivitelezés • Projektdokumentáció 

e-archívumának kialakítása

• Projektek dokumentum-

kezelésének optimalizálása

• Virtuális grafikus munka-

állomások CAD-rendszerei-

nek konfigurálása és 

üzemeltetése

630+ 30+



• Informatikai kiszervezés, informatikai üzemeltetés, 

rendszerek folyamatos karbantartása

• Infrastruktúra- és IT-megoldások szolgáltatása (felhő)

• Információbiztonsági szolgáltatás (SECaaS)

• Kiszervezett licencgazdálkodás (SAM24)

• Hardverek és munkaállomások biztosítása

• Példányszám alapján fizetendő nyomtatás

• Biztonsági mentési szolgáltatás

• Megoldások felügyelete és monitorozása

• Videomegfigyelési szolgáltatás 

• Mobilitáskezelés

Menedzselt 

szolgáltatások: 

a vállalat nem központi 

IT-rendszereinek vagy 

szolgáltatásainak 

kiszervezése külső 

partnerhez

A Softline menedzselt szolgáltatásai



Kiszervezés és technikai támogatás: 
Menedzselt szolgáltatások biztosítása

7x24 órás technikai 

támogatást nyújtunk több 

gyártó termékeihez, valamint 

a több gyártó rendszereit 

érintő problémák 

megoldásához

7X24
kiszervezést és 

technikai támo-

gatást igénybe 

vevő ügyfél

8000+
támogatott gyártó

200+
minősített mérnök

400+

A Softline alapszintű, incidensalapú, optimális 

és erőforrás technikai támogatást nyújt

Alapszintű technikai támogatás – INGYENES 

a Softline minden ügyfele részére!

Egységes online technikai támogatás 

Oroszország egész területén

Minden időzónára kiterjedő, éjjel-nappal igénybe 

vehető szolgáltatás

Az ügyfél TELJES infrastruktúrájának karbantartása

Megoldások keresése a TÖBB GYÁRTÓ rendszereit 

érintő problémákra



• Megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása

• Előzetes auditálás, koncepciótervezés, feladatleírás 

kidolgozása, állami szakértői felmérés

• Tervezők és mérnökök felügyelete

• Kivitelezés – telepítési, indítási és üzembe helyezési 

munkák, tesztelés és próbaüzem

• Telephely tanúsítása az Uptime Institute rendszerében

• Projektvezetés és pénzügyek kezelése

• Műszaki karbantartás és szerviz

Köztársasági adatközpont Minszkben
A legjobb adatközpont-projekt 2016-ban a FÁK-ban

• Adatközpont tervezése és megépítése 624 rackkel és 

7 MW összteljesítménnyel 

• Az alapoktól felépített moduláris megoldás

• Tier III minősítés az Uptime Institute-tól

Mérnöki megoldások adatközpontokhoz és épületekhez

• Akkreditált Tier-tervező 

(Uptime Ins.)

• CDCDP

Minősített szakemberek

• Önszabályozó építési 

és tervezési szervezeti 

engedély

• Katasztrófavédelmi 

minisztérium 

engedélye

Engedélyek



Szoftvergazdálkodás (SAM) 
A szoftvergazdálkodás a vállalat szoftvereszközeinek hatékony felügyeletét és kezelését jelenti 

a költségtervezéstől egészen a szoftverek használatból való kivonásáig.

SAM Box

Tökéletes megoldás 

a gyors kezdéshez

Microsoft SAM-szolgáltatások

Microsoft-szoftverek és -licencek 

nyilvántartása

SAM Express

Gyors, dokumentációalapú 

elemzés

Gyártóspecifikus megoldások

SAM Box for Oracle for IBM for Autodesk 

SAM Box for SAP for VMware for Adobe

SAM Cloud Ready

A felhőmegoldásokra való 

felkészültség felmérése

SAM SQL

Adatbázis-kezelési licencek 

rendszerezése

SAM Cybersecurity

A hamis és az elavult szoftverek 

által okozott kiberbiztonsági 

veszélyek feltárása

SAM Virtualization 

Licencelés optimalizálása virtuális 

környezetekben

SAM Project

A szoftvergazdálkodás átfogó 

megközelítése

SAM Success Fee

Ön csak akkor fizet a projektért, 

ha azzal valóban pénzt takarít 

meg!

SAM Support

SAM hosszú távra: 

a szoftvergazdálkodás 

folyamatos támogatása



Miért a Softline? 5 érv, amiért érdemes bennünket választani...

Az IT-piacon vezető szerepet 

betöltő, több mint 20 éves 

tapasztalattal rendelkező vállalat 

megbízhatósága, profizmusa és 

szakértelme.

Központi kapcsolattartó az 

összes IT-feladat megoldásához, 

a különböző gyártók termékei-

nek támogatásához és a projek-

tek megvalósításához.

A Softline mindig könnyen 

elérhető. 

30 ország 80 városában helyi 

nyelven érhet el bennünket.

A Softline szakértelmét és 

tapasztalatát ügyfeleink, 

szállítóink és a piaci szakértők 

egyaránt elismerik.

A Softline megbízható partner 

a vezető piaci szereplők, a kis-

és középvállalatok, a kormány-

zati ügyfelek és az oktatási 

intézmények számára.



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


